ΟΑΚ: Επίσκεψη Παπαδογιάννη
στις υποδομές του Φράγματος
Αποσελέμη
Επισκέψεις σε υποδομές και υπηρεσίες του Οργανισμού Ανάπτυξης
Κρήτης, στην Π.Ε. Ηρακλείου, πραγματοποίησε την Τρίτη
19/05/2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης
Παπαδογιάννης. Η σειρά των επισκέψεων, ξεκίνησε από τις
εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου Φράγματος του νησιού, στο
Αποσελέμη και στην εκεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
Ο κ. Παπαδογιάννης, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Διευθυντές που τον
συνόδευαν, ξεναγήθηκαν κι ενημερώθηκαν για την λειτουργία των
συγκεκριμένων υποδομών, οι οποίες όπως τονίστηκε «καλύπτουν
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υδροδότησης ολόκληρου του βόρειου
μετώπου της Ανατολικής Κρήτης, υδροδοτώντας με πόσιμο νερό
εξαιρετικής ποιότητας την περιοχή από το Ηράκλειο, τη
Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο».
Στην συνέχεια ο κ. Παπαδογιάννης είχε επαφές στην Διεύθυνση
Συγκοινωνιών του Ο.Α.Κ., και στις εγκαταστάσεις του πρώην
Ο.Α.Ν.Α.Κ. με στελέχη και εργαζόμενους των υπηρεσιών του
«Οργανισμού». Στην διάρκεια των συναντήσεων , ο κ.
Παπαδογιάννης ενημερώθηκε για την λειτουργία των υπηρεσιών
αυτών αλλά και για τα προβλήματα που καταγράφονται, κυρίως από
την έλλειψη προσωπικού.
Στις συσκέψεις συμμετείχαν τα μέλη της Διοίκησης του Ο.Α.Κ.
κ.κ. Θοδωρής Νίνος, Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης, Αντώνης
Κουμπενακης, Ιωάννης Στριλιγκάς, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Γιώργος Αλεξάκης, η κ. Χαρά
Τριαματάκη, καθώς και οι Διευθυντές του Οργανισμού:
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων κ. Ευάγγελος
Μαμαγκάκης, Συγκοινωνιακών Έργων, κ. Γιώργος Αγαπάκης και
Λοιπών Αναπτυξιακών Έργων, κ. Αλκμήνη Μηναδάκη.

Μετά το πέρας των επαφών και των επισκέψεων του, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
δήλωσε:
«Βρεθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στους «μεγάλους πνεύμονες» του
Ο.Α.Κ. στην Ανατολική Κρήτη. Το έργο που επιτελείται σε όλες
τις Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες του φορέα, είναι πολύ
σημαντικό και το προσωπικό – παρά τις ελλείψεις – με την
εμπειρία του καλύπτει με απόλυτη επάρκεια, τις αυξημένες
ανάγκες.
Το Φράγμα Αποσελέμη αποτελεί ένα έργο πνοής και πρότυπο
λειτουργίας. Ο Ταμιευτήρας Αποσελέμη περιέχει σήμερα 24,1
εκατ. κ.μ. νερό και έχει εξασφαλισθεί, με την ολοκλήρωση της
Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου η… πολυπόθητη επάρκεια νερού για
τα επόμενα έτη έως και το 2023.
Κάναμε συζητήσεις με τα στελέχη και τους Διευθυντές μας στην
Διεύθυνση Συγκοινωνιών, για τα έργα οδικής ασφάλειας που
μπαίνουν στο επίκεντρο της προσοχής του οργανισμού και
ανταλλάξαμε απόψεις, για το πως οι υπηρεσίες του φορέα – και
στην Ανατολική Κρήτη – μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη πιο
αποτελεσματικά».

